
Christian Jørn Hansen (Tracks) 
 
Vi vil hermed gerne indstille en af de mest 
passionerede personer i dansk atletik til Årets Ildsjæl til 
DAF Awards 2019. Vi vil gerne indstille Christian Jørn 
Hansen for sit enorme arbejde som organisator af 
TRACKS - et arbejde som viser, hvor stor en ildsjæl 
Christian er.  
 
Christian startede med at blive interesseret for atletik 
tilbage i 2013. Dengang hørte han om 
“Baneturneringen” (det tidligere navn for TRACKS), og 
at det muligvis ikke ville blive til noget i 2014. Christian 
ville derfor selv lægge nogle kræfter i det og være med 
til at bidrage og gøre en forskel for dansk atletik. Første 
tanke var, at han så fortsat selv ville have nogle 
stævner at løbe til.  

 
Sammen med Per Le Fevre fra Blovstrød Løverne, og startede Christian og hans bror med at arrangere 
Baneturneringen for første gang i 2015. Siden da er der sket meget, og mange timer er lagt i det, der nu 
hedder TRACKS. Her efter 5 sæsoner har Christian dog faktisk aldrig selv deltaget i TRACKS, og grunden til 
det store arbejde skal nærmere findes i den forskel, som Christian vil gøre for andre mennesker og deres 
udvikling.  
 
Begrundelsen for Christians engagement skal findes i den oprigtige passion og interesse i at hjælpe andre, 
og se dem udvikle sig, og ikke mindst have nogle gode oplevelser på banen. Christians engagement er 
ekstraordinært. Det skinner igennem både, når årets TRACKS runder skal fordeles og koordineres hele 
Danmark rundt, men også i udviklingen og driften af TRACKS. Nogle gange kunne man tro, at det ville være 
fint at “drifte” TRACKS og gøre som man altid har gjort. Men Christian kigger helt naturligt altid på nye 
muligheder og udvikling, der kan gøre det endnu bedre. Hvordan kan vi sammen løfte hinanden? Hvordan 
kan man gøre en forskel for andre - både for de enkelte atleter, men også for dansk atletik i et større 
perspektiv. Et af Christians initiativer har bl.a. været af koordinerende i fælles front felter for de 
allerhurtigste løbere. Han har samlet viden og ønsker ind fra utallige atleter om deres mål for sæsonen, og 
har på den måde i planlægningen af årets TRACKS runder set på, hvordan man kan hjælpe hinanden til at 
nå disse mål. Et eksempel var T14 i Odense i år, hvor der for første gang i 16 år blev løbet under 14:00 min. 
af en dansker på dansk jord. Det bundede i høj grad på god koordinering og troen på, at man bliver bedre 
sammen.  
 
En anden ting ved Christians arbejde er, at han går meget op i at gøre det så professionelt som muligt. Ikke 
fordi han får noget for sit arbejde med TRACKS. Mere fordi han gerne vil gøre det godt for alle andre. 
Faktisk er det sådan, at alle indtægter går direkte til arrangørklubberne eller til præmiepenge til Game of 
Tracks-konkurrencen, hvor løbere præmieres efter deres to hurtigste resultater. Små udgifter som 
hjemmeside o.lign. betales selv. Derved er det smukt, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved setup 
omkring TRACKS. Det er IKKE kommercielt, men det er til for løbernes skyld. Ofte er udfordringen, at 
Christian får kolossalt mange henvendelser fra løbere, der gerne vil have pacere, eller nogle, der har nogle 
andre ønsker til TRACKS. Nogle spørger, hvorfor resultaterne ikke altid er klar på hjemmesiden live under 
stævnet, men så er årsagen altså, at det er helt frivilligt arbejde, og nogle gange er der bare nogle ting med 
studie og arbejde, der skal ordnes. Men man kan være helt sikker på at få et meget langt og uddybende 
svar fra Christian, da han altid gør sit bedste for at imødekomme alle.  



 
Her passer Dan Olesen's (træner i AGF Atletik og klubarrangør af TRACKS stævner) citat meget godt, når 
han beskriver, hvordan Christian gør en forskel: “Det skinner igennem, at der er et konstant fokus på, at 
tingene skal være i frivillighedens tegn, og at tingene løftes i fællesskab. Der er stor bevidsthed om, at 
kommercielle interesser ikke skal styre tingene”.  
 
Man kunne godt med TRACKS’s fremtoning tro, at der sad flere ressourcer bag. Selvfølgelig er Christian 
støttet op af alle ildsjælene ude i arrangørklubberne. Her skal også lyde et stort tak. Den passion som 
arrangørklubberne viser inspirerer og motiverer i stor grad også Christian, og alt arbejdet med TRACKS. 
Christian har sammen med arrangørklubberne vist, at man sammen kan hjælpe hinanden, og at ildsjæle er 
en stor del af fundamentet bag udviklingen i dansk atletik. Christian tager stort set også selv rundt til 
samtlige TRACKS stævner, blot for at hjælpe til og opleve den gode energi og atmosfære, der er til 
stævnerne, og ikke mindst for at møde de ildsjæle, der kendetegner mange personer i arrangørklubberne 
for TRACKS.  
 
Christian nyder arbejdet med TRACKS og bruger uanede mængder tid på det. Også når der efter midnat ved 
hvert stævne skal ordnes resultater, så de kan komme op på hjemmesiden hurtigst muligt. Christian er  
indbegrebet af en ildsjæl, og en person der i den grad har gjort en forskel for dansk atletik over flere år.  
 
Vi kunne godt tænke os at indstille grad Christian Jørn Hansen til årets ildsjæl for sit enorme arbejde med 
TRACKS, og sit oprigtige ønske om at udvikle dansk atletik ved at hjælpe hinanden. Man kan altid regne 
med, at Christian gør intet for sin egen skyld, men altid tænker på, hvad er bedst for løberne.  
 
Christian har vist, at hvis man selv bidrager og kommer med ideer, så kan vi rykke os rigtig langt og gøre en 
forskel for dansk atletik og alle dem, der sammen elsker løb. Han er en sand inspiration, og vi kan ikke 
udtrykke nok, hvor meget Christian fortjener titlen som Årets Ildsjæl til DAF Awards 2019. Christian som 
person og sit arbejde med TRACKS vil ikke være til at undvære.  
 
 


